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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Описаниеи предмет на предмета на поръчката 
„ Абонаментна поддръжка и комплексно техническо обслужване на 15 броя 

компютърни конфигурации /13 стационарни и 2 преносими компютъра/ 
собственост на ТП ДГС Цонево, включващо поддържане в работоспособно 
състояние на извънгаранционна и гаранционна компютърна и периферна 
техника, мрежово оборудване, системен софтуер и оказване на системна 
поддръжка през 2016г." , открита във връзка със Заповед №438/30.11.2015г. на 
директора на СИДП ДП Шумен. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 
Прогнозна стойност за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер 

на 2000,00 лв. (две хиляди лева) без вкл. ДДС и не може да бъде надвишавана. 

Изисквания към изпълнение на поръчката: 
Изпълнението на услугата включва: 

- предоставяне на комплекс от услуги поддържащи работоспособността на всички 
компютри и компютърни периферии чрез ежемесечно посещение на адреса на 
Възложителя за обслужване на компютри /стационарни и преносими/ и периферни 
устройства; 

- отстраняване на специфични технически проблеми и възможност за предоставяне на 
оборотна техника с еквивалентни характеристики на ремонтираната; 
- поддръжка на специализиран софтуер от системата на ИАГ и СИДП; 
- инсталиране и конфигуриране на софтуерни продукти; 
- асемблиране на хардуерни компоненти; възстановяване на данни; 

- инсталиране на програма за антивирусна защита; 
- премахване на вируси, защита срещу мрежови атаки, възстановяване на Windows със 
съхраняване на всички данни; 
- инсталиране и настройка на лицензирани програми, включване и настройка на ADSL, 
WiFi, 3G, Bluetooth, LAN, PPoE, VPN и др.; 
- осигуряване на професионални съвети и насоки за работа с компютри (обучение на 
потребители за компютърна безопасност и използване на програми), 
-предоставяне на оборотна техника в случаите, когато е необходим продължителен 
ремонт в сервиза на изпълнителя 

-изготвяне на Експертни оценки и да издава Протоколи за брак на негодна или излязла от 
употреба компютърна, комуникационна и периферна техника. 



Срок и обекти на изпълнение на услугите.Срок на договора. Срок на 
валидност на офертата 

Срок на договора -от датата на сключването му до 31.12.2016г.. 
Обект на поръчката - наличната компютърна техника и периферни устройства в ТП 

ДГС-Цонево. 
Към датата на откриване на настоящата поръчка, техниката е в добро техническо 

състояние. Всички устройства функционират нормално и обслужват работните места , на 
които са инсталирани. Ежемесечно е обслужвана и профилирана. Компютърните системи 
са оборудвани със стандартен софтуер , с изключение на представените от Изпълнителна 
агенция по горите софтуерни програми за обработка на превозни билети и програма за 
сортиментиране на дървесина. 

Относно техническите характеристики, марката и модела на техниката , предмет на 
настоящата поръчка, заинтересованите лица могат да направят оглед , в периода до 
изтичане на срока за подаване на оферти , след предварително уведомяване на 
възложителя и в удобно за това време , с оглед не нарушаване на работния процес в ТП 
ДГС Цонево. 

Място на изпълнение на услугата- с.Цонево, обл.Варна, ул."Хр.Трендафилов" №54, 
като изключение правят случаите, когато естеството на работа изисква тестване на 
техниката със специални технически и програмни средства в сервизната база на 
изпълнителя. Транспортните разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Срок на валидност на офертата- не по- кратък от 30 дни от крайният срок за 
депозиране на оферти 

Начин на плащане. 
Услугите за профилактика и комплексно техническо обслужване се заплащат на 

абонаментни месечни такси . Стойността на услугата се заплаща ежемесечно в левове 
по банков път с платежно нареждане в 10 (десет) дневен срок след издаване на фактура 
от Изпълнителя. 

Данъчна фактура се издава след изготвяне и подписване на двустранен приемо-
предавателен протокол между страните за извършената услуга. 

Забележка: 
При увеличаване броя на поддържаните конфигурации и/или периферни 

устройства цената по този Договор не се променя до края на договорения период 

Изготвил: W 
/ - при ТП ДГС Цонево/ 
Дата на предаване на Възложителя: 2016г 


